
















направлені вгору.
 Повільно переміщайте машинку вгору й назовні проти напрямку росту волосся.
 Пристрій працюватиме найефективніше, якщо ви не давитимете на нього під час 

стрижки. Ніколи не вимикайте тример під час стрижки.
 Щоб залишити довше волосся, затискайте пасма волосся між пальцями й 

зістригайте їх машинкою. Можна використовувати гребінець: трохи піднімайте 
пасма волосся та зістригайте їх машинкою поверх гребінця.

Підрівнювання волосся
 Не прикріплюйте насадку-гребінець.
 Притисніть машинку під прямим кутом до голови таким чином, щоб кінчики ножів 

злегка торкалися шкіри, і ведіть машинку вниз.
 Визначивши контур, обережно притисніть тример до шкіри та ведіть його вгору 

проти напрямку росту волосся до контуру. Так ви зможете підстригти небажане 
волосся, що прилягає до контуру.

Заряджання 
Оптимальна температура навколишнього середовища для заряджання – від +15°C до 
+35°C.
 Підключіть машинку до електромережі за допомогою мережевого адаптера.



Відображення рівня заряду. Світлодіодний індикатор показує, що пристрій 
заряджений: коли акумулятор заряджений – світяться та блимають усі індикатори. 
Світлодіодний індикатор показує, що пристрій розряджений: коли акумулятор 
розряджений – світиться один індикатор. 
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